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за отразяване на становищата, получени при обсъждането по реда на чл. 26 от Закона за нормативните актове на проект на Наредба за реда за
употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на Министреството на вътрешните работи
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връзка с
публикуването
на проекта на
интернет
страницата на
МВР

В чл. 6, ал. 5 в края на текста вместо точка да се
постави запетая и се допълни следният текст
"Забранява се използването на физическа сила и
помощни средства по отношение на видимо
малолетни лица и бременни жени. Забраната не се
отнася за случаите на масови безредици, когато са
изчерпани всички други средства, както и при
внезапно нападение.".

Приети/
неприети
Не се приема.

Мотиви
Текст в смисъла на предложението е включен в чл.
6, ал. 5 от проекта на наредба. Съгласно този текст,
„Забранява се използването на физическа сила и
помощни средства по отношение на видимо
малолетни лица и бременни жени. Забраната не се
отнася за случаите на масови безредици, когато са
изчерпани всички други средства.“.

1.
В чл. 9 да бъдат добавени думите "Телескопични" и
"Куботан". "Каучукови, пластмасови, щурмови и
телескопични палки и куботан се използват, когато
са неприложими други по-леки начини и средства за
въздействие." Мотиви: Поради неголемия си размер
телескопичната палката лесно се помества в по-голям
джоб. Също така има възможност за прикрепяне към
колан посредством калъф. Това я прави
изключително удобна за носене както от
униформени, така и от цивилни полицейски
служители. Палката е лесна за употреба и надеждно
средства за самоотбрана. Не ограничава движенията,

Не се приема.

Не е налице необходимост от допълването на чл. 9
от проекта на наредба с така направеното
предложение. Предвиденият в чл. 9 от проекта на
наредба нормативен текст е изцяло съобразен с
разпоредбите на чл. 85, ал. 3 от Закона за
Министерството на вътрешните работи и чл. 140б,
ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните
работи.

2
не пречи на рутинни действия, в седнало положение
в автомобил, при преследване на нарушител не
създава дискомфорт. Куботана е лесно за употреба
помощно средство. Той е надеждно средство за:
техники за водене на лица, техники за освобождаване
при захват, техники за разпръскване, изтласкване на
лица и разкъсване на живи вериги.Техниките на
използване са елементарни, което позволява бързо
усвояване от полицейските служители. Не нанася
трайни увреждания на лицата върху които се
прилага, не оставя белези и непосредствено след
прекратяване на употребата му причинения
дискомфорт на лицето отшумява. Размерите на
Куботана са малки, което позволява да се носи в
джоб или закачен на удобно място на колана или на
униформата. Не ограничава движенията на
служителя при изпълнение на специфичните му
задължения.

